
 

 
Република Србија 

МИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ 
И ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ 

Дирекција за националне 
референтне лабораторије 
Број: 404-02-26/11/2018-13 

Датум: 27. март 2018. годинe 
Б е о г р а д 

 
 

На основу члана  116. Закона о јавним набавкама (,,Службени гласник РС'', бр. 
124/2012, 14/2015 и 68/2015) Дирекцијa за националне референтне лабораторије - 
Београд 

 
објављује 

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е 
о закљученом уговору у јавној набавци мале вредности услуга 

 – физичко-техничко обезбеђење 
 

ЈН бр. 1.2.2/2018 
 

1. Назив и адреса наручиоца: Дирекција за националне референтне лабораторије, 
Батајнички друм 7 део број: 10, 11080 Београд. 
 

2. Предмет јавне набавке: Набавка услуга – физичко-техничко обезбеђење, за 
потребе Дирекције за националне референтне лабораторије – Београд. 

3. Интернет страна наручиоца: www.dnrl.minpolj.gov.rs  . 
4. Врста наручиоца: Државни орган. 

 
5. Ознака и назив из Општег речника набавки: 79710000 – Услуге обезбеђења. 

6.  Уговорена вредност без ПДВ-а (дин.): 1.927.200,00 дин. 
 

7.  Критеријум за доделу уговора: Најнижа понуђена цена. 
 

8.  Број примљених понуда: 5 (пет) понуда. 
 
9.  Најнижа и највиша понуђена јединична цена код прихватљивих понуда:  
 
1) SION GARD DOO, Београд, понуђена цена ............................................... 220,00 дин.  
2) JAKUZA D.O.O., Нови Београд, понуђена цена ..........................................229,00 дин.  
3) PROFI TEAM PLUS DOO, Београд, понуђена цена ....................................243,00 дин.  
4) DOBERGARD d.o.o., Београд, понуђена цена ............................................ 249,00 дин.  
5) G4S SECURESOLUTIONS d.o.o., Београд, понуђена цена ....................... 325,00 дин.  

 
 

http://www.dnrl.minpolj.gov.rs/


 
     10.  Део или вредност уговора који ће се извршити преко подизвођача: Понуђач   

    неће извршавати уговор преко подизвођача. 
 

11.  Датум доношења одлуке о додели уговора: 14.02.2018. године. 
 

12.  Датум закључења уговора: 02.03.2018. године. 
 

13. Основни подаци о добављачу: SION GARD DOO, Бежанијских илегалаца 3, 
11070 Београд, матични број: 20312637, ПИБ: 105104751. 

 
14. Период важења уговора: Уговор се закључује на период од 12 (дванаест) месеци 
од дана закључења уговора, односно најдуже до искоришћења уговореног износа, 
уколико се исти искористи пре истека рока од годину дана од дана закључења 
уговора. 

 
15. Околности које представљају основ за измену уговора: Нема околности које  
     представљају основ за измену уговора. 

 
 


